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É este domingo que 370 milhões de eleitores são chamados a
escolher. Segundo Eurobarómetro maio 2019 o novo
Parlamento Europeu vai ter mais mulheres, mais
ambientalistas, mais jovens e muito mais deputados
nacionalistas com perfil que os posiciona na direita da direita. 
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DÁ O TEU VOTO À EUROPA
O futuro da Europa dependerá da nova composição do
parlamento europeu, de quem for escolhido para Presidente
da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu e da
audácia e engenho dos líderes europeus em reformar a União
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Económica e Monetária, de preferência antes da próxima
crise.Nas Eleições Europeias  a 26 de maio os portugueses
vamos eleger 21 num total de 470 eurodeputado - ELES SÃO
A NOSSA VOZ

Jean-Claude Juncker pede unidade
contra extremismo nas eleições
europeias

A representante da delegação da Comissão

Europeia em Portugal, Sofia Colares
Alves, afirma que não se têm debatido as

questões europeias, mas essencialmente

política nacional. Mas isso em nada

diminui a importância destas eleições. A

União Europeia é e será cada vez mais

essencial para o nosso futuro coletivo.

 
 
Nos dias 7, 8 e 9 de Maio, em
Sibiu (Roménia), eu e mais 9
jovens fomos selecionados para
integrar a delegação Portuguesa
e eu, claro, fui representar as
vozes dos jovens do Algarve
que nem sempre são ouvidas.
Jovens do Algarve, Jovens de
Portugal e Jovens da Europa,
dia 26 de Maio já sabem o que
têm de fazer! Se querem um
Futuro Melhor, se querem Ser
Ouvidos, se querem que haja
Mudança, tem que começar por
Nós! Desta Vez Os Jovens
Votam!
 
Daniela Correia - Erasmus
Student Network 
 
 

Como cidadão que se interessa pelo
reforço do projeto europeu, no sentido de
que a Europa foi perspetivada com o
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objetivo de união dos povos, de evitar
con�itos armados e, de alguma maneira,
ser motor do progresso e de paz entre as
nações do continente, tenho uma grande
motivação para exercer o meu direito de
voto nestas eleições europeias de 26 de
maio.  
 

Francisco Serra, Presidente CCDR Algarve

Vou votar na Eleições europeias porque acredito numa Europa
Social assente em valores como a justiça, solidariedade, igualdade e

inclusão!

Voto em politicas macroeconómicas que promovam os direitos
humanos, no combate á desigualdade e á pobreza e garantam o bem

estar.

Voto numa Europa com sistemas de proteção social que garantam
uma vida digna para todos: não precisamos de compromissos,

precisamos de ação e impacto real.

Voto para que os meus filhos possam viver e experienciar o
verdadeiro espirito de ser europeu!
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Voto para que todas as pessoas tenham voz na constituição do
futuro.

NÓS SOMOS A EUROPA, Dionísia Pedro EAPN - Rede Europeia Anti-
Pobreza

No dia 26 maio vou votar porque quero escolher
em que tipo de Europa quero viver. Vou votar
porque quero uma Europa solidaria e inclusiva.
Vou votar porque tenho um neto de 8 meses e
quero que viva feliz numa Europa ainda
melhor.Vou votar por uma questao de coerencia
e de identidade. Vou votar porque ficar
indiferente a tanta coisa que precisa de mudar e
nao perceber que outros irao fazer  escolhas por
mim nao é inteligente. 
 
Paula Vaz, APA-ARH, Voluntariado Ambiental pra a
Água

 
 
Porque me sinto responsável pela
construção do melhor espaço de vida do
Planeta - a União Europeia.
Porque trabalho para o conjunto de
países mais amigos do Ambiente.
Porque aposto na cooperação da União
Europeia com os países mais pobres do
mundo. 
 
Anabella Vaz, professora da Escola
Secundária João de Deus, EPAS
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LINKS MUITO ÚTEIS:
 

Quem são os candidatos portugueses?
 

Os grupos e tendências no Parlamento Europeu 
 

QUIZZ  o meu voto importa! 
 

Quais as novidades nestas eleições 
 
 

Tudo sobre as EE na campanha #DestaVezEuVoto   
 

Acompanhar as Eleições Europeias em tempo real
 

Tudo o que vai acontecer no dia 26  
 

O que a Europa já fez por ti  #EUandMe  
 

 #IDEuropa do Conselho Nacional da juventude 
 

A #CitizensAPP em português 
 

Os Eurobarómetros

Durante 5 meses vestimos a camisola 
#DestavezEuVoto: 15 Diálogos 7 exposições 2
livros 15 oradores 8 concelhos 500 pessoas. 
Todos os eventos 
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#EleiçõesEuropeias2019. Boas razões para dizer:
#Destavezeuvoto! Todas as semanas, todos os
temas no Região Sul 
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Facebook Twitter Website

Praça da Liberdade 2, 1 Andar
8000-164, Faro 

(351) 289 895272 
 

Seg-Sex 
Manhã: 10.00 - 12-30 
Tarde: 14.30 - 16.30

O Europe Direct Algarve é um centro de informação europeia hospedado na CCDR Algarve e subvencionado pela
Comissão Europeia 

 

 
 

Número verde 00800 6 7 8 9 10 11 
 

europedirect@ccdr-alg.pt
Copyright © 2019 Europe Direct Algarve, Todos os direitos reservados. 
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